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Redaktionen tror at 
formanden ønsker 
os alle en Glædelig 
jul og et Godt nytår 

  

Opfølgning på generalforsamling 

Information er et vigtigt redskab til at fortælle medlemmerne, hvordan bestyrelsen admini-

strerer bestyrelsesarbejdet. Åbenhed modvirker rygtedannelser, men myter og sladder og 

bedrevidenhed er faktorer som i høj grad kan påvirke hverdagen. Mange beslutninger kan 

være nok så let at træffe, men at kommunikere dem ud kan være svært, især i det frivillige 

foreningsarbejde. I sidste nummer af E GAF gjorde vi meget ud af at fortælle om vores for-

eningseftersyn, om vores oplæg til beslutninger på generalforsamlingen og om kommende 

investeringer. 

Der var da også tale om et pænt fremmøde og alle pladserne i klublokalet var besat af med-

lemmer og pårørende til generalforsamlingen den 8. marts. De foreslåede vedtægtsændringer 

om laugets ophævelse blev vedtaget. Den nye bestemmelse om optagelse af passive medlem-

mer blev også vedtaget. Forslaget om ens kontingent for aktive medlemmer og aktive pensio-

nistmedlemmer blev ikke vedtaget, idet der var stemmelighed ved afstemningen. Der var 

også indkommet to forslag om, at bestyrelsen ikke mere skulle være kontingentfrie. Forslaget 

fik 3 stemmer, resten var imod. 

Til gengæld var der opbakning til afholdelse af medlemsmøder, hvor man forud for general-

forsamlinger kunne lodde stemning for tanker og forslag som kræver generalforsamlingsaf-

gørelse, men også nye tiltag som bestyrelsen ønsker at lodde stemningen for, før tankerne 

realiseres. 

En meget hadefuld mail fra et medlem med et ubehageligt sprogbrug, sendt til bestyrelsen 

blev omtalt og det var tydeligt at generalforsamlingen var berørt af sagen. 

Lad det være sagt klart og tydeligt. Vi vil ikke acceptere den slags beskyldninger og sprog-

brug. Hvis ikke man kan acceptere det, bør man overveje at finde et andet sted at udøve sin 

fritidsinteresse. Bestyrelsen og andre medlemmer skal fortsat kunne færdes på havnen uden 

at blive generet af nogle få medlemmer. Hvorfor siger vi det, her på denne plads. Det gør vi 

som et led i åbenhedspolitikken om både de gode og dårlige oplevelser og fordi vi tydeligt vil 

markere grænser og holdninger til, hvordan vi synes fundamentet for et godt foreningsarbej-

de skal fremmes. 

 

Dyvig er igen kommet i søgelyset. I det sidste nummer af dansk Sejlunions medlemsblad – 

Sejler bladet, er Dyvig omtalt på seks sider, fyldt med positive indtryk fra besøgsturen.  Hav-

ørnen, køerne, vinmarken og Hjortspringbåden er omtalt og er med til at understrege den 

smukke natur i Dyvig.  Artiklen er krydret med smukke foto fra området og vi kan næppe få 

bedre markedsførelse.   

 

Sønderborg kommune har lavet en plan for vindmøller. Der udpeges i alt 18 potentielle nye 

vindmøllerområde i Sønderborg kommune. Et af områderne er beliggende i Holm i området 

ned mod Dyvig. Her kan der gives tilladelse til opsætning af 3 til 4 vindmøller i en højde op 

til 150 meter. Så store vindmøller vil komme til at dominere omgivelserne og vil komme til 

at påvirke hverdagen i Dyvig.   

. 
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Vi er kommet godt igennem vinteren. Selv om der i perioder har været hårdt frostvejr, har 

vinteren ikke givet skader på havnen. Vi har ofte haft besøg af en sæl som har ligget og hvi-

let på flydebroen. Den er der stadig og lystfiskere kan berette, at den svømmer tæt rundt om 

bådene når de sejler rundt i vigen. Den virker helt tam og mange vil sikkert få oplevelsen af 

dens følgeskab, når der kommer rigtig gang i sejlersæsonen. 

 

De første både er kommet i vandet og snart vil havnen myldre af liv og glade mennesker som 

kun venter på en ting, nemlig at komme ud i naturen og få årets første sejleroplevelse. 

Havnebrugsen er ved at blive gjort klar til at tage imod årets første gæster og yde den service 

som Dyvig er kendt for at tilbyde sine gæster.  God arbejdslyst. 

 

Sikkerhedseftersyn Redningsveste 
 

Onsdag den 2. maj 2012 kl. 19.00 i klubhuset. 

Sikkerhed er afgørende for sejlere, derfor gentager vi arrangementet med Jørgen 
Farre fra Aabenraa sejlklub. Du skal medbringe dine oppustelige redningsveste i 
klubhuset. Her vil Jørgen Farre instruere i udskiftning af gaspatron og tablet, samt 
eftersyn for utætheder. 
Jørgen har et lager af gaspatroner og tabletter med, til de mest almindelige red-
ningsveste. Skal du have et fornyelsessæt,  kan det købes og monteres på stedet. 
Arrangementet er lavet for din og din families sikkerhed og er naturligvis gratis at 
deltage i. Du betaler kun for det materiale der eventuelt skal udskiftes. 
 
 

Oprydning på pladsen. 
 

Lørdag d.12/5/2012 
Kl.10:00 

Efter oprydningen er der pølser og øl  
Hilsen pladsformanden. 
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Generalforsamling 
Dyvig Bådelaug indkalder hermed til generalforsamling i klubhuset onsdag den 

8. marts 2012 kl. 19.00 

Antal fremmødte: 61 

Antal stemmeberettigede :54 

Antal fuldmagter: 1 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

Gravers Graversen valgt 

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt, der er forslag om at punkt 4 og 5 byttes om, hvil-

ket vi vedtager. Stemmetællere vælges: Ewald og Flemming P 

2. Formandens og udvalgenes beretning 

Der var nogle kommentarer til punktet forretnings eftersyn, i Formandens beretning, en 

pjece fra SKAT omtales og anbefales som læsning. Ændrings forslag til vedtægterne er 

lavet for at kunne leve op til pjecen. 

Der var et par kommentar til ”med-medlemskab”. Som kom med ved en fejl i det 

trykte materiale. 

Der har været mange besøgende og gæster, og set som helhed har det været et 

godt år. 

Et ikke medlem er blevet henvist til vore miljøstation af Sønderborg kommune, vi 

får ikke tilskud til vores miljøstation, det må være en fejl fra forsyningens side, 

hvilket Bestyrelsen vil tage sig af. 

Vedtægtsændringer er lagt op for at kunne honorere SKAT’s pjece, samt for at forny med-

lemsbegrebet. 

Et medlem vil gerne høre lidt om havnemesterens opgaver: 

Bestyrelsen fortæller at der er mange opgaver til havnemesteren, men det er et 

bestyrelses anliggende hvad han lige bliver sat til. 

Maste skuret: Mastene er blevet lagt ind og i god orden, men havnemesteren blandede sig, 

og derfor vil de to medlemmer ikke være med til det arbejde mere. 

Listerne over hvor maste skal lægges, skal laves af andre end de to medlemmer, da de føler 

sig modarbejdet. 

 
Beretningen er dermed godkendt. 

Kapsejlads udvalgets beretning : Godkendt 

Junior afd beretning: Godkendt 

Klubblad udvalget: Godkendt 

Et medlem spørger! skal juniorafdelingen medlemmer ikke have et klubblad ? 

..jo der vil være blade at hente i klubhuset. 

Knobet: ingen bemærkning 

Festudvalget: ingen bemærkning 

3. Regnskab 

Der har været tilgang på ca 15 % af gæster. Modsat de fleste andre klubber 
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Der var et spørgsmål til skyldige omkostninger 

Lejeindtægt Kiosk: indtægt fra Kvickly og udgifter på bygninger og renter. 

Overskudet kunne have været større, hvis vi ikke havde lavet straks afskrivninger 

på mange af vore mellemstore investeringer. 

Isætning af både, betales efter ”forbrug” 

Regnskab godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent og indskud 

Bestyrelsen foreslår: 

At kontingentet fastsættes til 750 kr. for A medlemmer 

At kontingent for pensionister udgår 

Bestyrelsen trækker forslaget. 

5. Indkomne forslag 

Herunder lovændringer 

Forslagene kan ses i bilag 

Bestyrelsens forslag: 

§ 4 

Begrebet passiv medlem blev forklaret, 

Hvor langt tid kan man være aktiv / passiv/ aktiv der er måske brug for regler, men er 

nok en tænkt situation. 

Til næste generalforsamling foreslås der at en passus tilføjes, med, at de der 

ønsker at støtte bådelauget kan blive passivt medlem . 

Godkendt 

Kommentar til §5 

For to år siden blev den nuværende §5 godkendt, hvorfor vil bestyrelsen så have 

den ændret nu. 

Svar: Vi er blevt opfordret til at tage dette emne op, og vi er blevet enige om i 

bestyrelsen, at det godt kan være tiden til det nu. 

Der laves skriftlig afstemning: 

Ja: 27 Nej 27 

Dermed bliver forslaget forkastet. 

§16 

Kunne det have været 6430 og ikke Sønderborg kommune. 

Svar: Nej , hvis det skal passe med indmeldelses kriterierne der nu er 

Sønderborg kommune og ikke som før Nordborg kommune, så er det mest logisk 

at der står Sønderborg kommune. 

Godkendt 

 

Medlems forslag 1 

Et medlem mener det er kun retfærdig at bestyrelsen også betaler. 

Bjarne kommenterede forslaget, med de menneskelige udgifter man har samt de 

rent økonomiske udgifter. 

Et medlem mener hvis der er udgifter ud over det sædvanlige skal de selvfølgelig beta-

les. 

Et ikke medlem mener det er sjofelt, at skrive den slags breve som bestyrelsen 

har modtaget, og nævnt her i forsamlingen. 

3 stemmer for forslaget og et stort flertal stemmer mod. Og er dermed forkastet. 



8  

 

6. Valg af formand 

Formanden modtager genvalg 

Genvalgt 

Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. På valg er: 

Bjarne Jepsen 

Genvalgt 

Anders Bruun 

Genvalgt 

Lejf Møller 

Genvalgt 

Suppleanter: Frede Rasmussen og Gravers Graversen 

Begge Genvalgt 

8. Valg af revisor Benny Vikke Madsen og Per Phillipsen 

Per ønsker at stoppe: forslag er : 

Erhart Thomsen og er valgt 

9. Valg af udvalg 

Juniorudvalget 

Selvstyrende udvalg 

Sejladsudvalg: Thomas Jakobsen, Bjarne Jepsen, Benny Vigge Madsen, Willy Sahl 

Der kunne godt være flere er kommentaren: 

Tom Møller foreslås, men vil ikke. 

Sejladsudvalget står altid med åbne arme og alle er velkommen 

Bladudvalg: 

Frederik trækker sig, så bladudvalget står også med åbne arme. 

Festudvalg: Gerda Sahl, genvalgt 

Doris Harvest, er valgt ind. 

Bente Hansen modtaget ikke valg 

10. Eventuelt 

N.B. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 

Forslag om et medlemsmøde omkring havnemesterens beføjelser og opgaver samt 

HavneBrugsens overlevelse 

Der er skiltet med mange underlige reklamer, er der indtægter for det ? 

Svar: I forbindelse med revideringen af skiltning på havnen, vil der blive anvist 

pladser hvor der kan reklameres. 

Der er flere kommentarer omkring en speciel reklame, der er slået op på masteskuret. 

 

Har bestyrelsen tænkt på en hjertestarter? Ja, men hvis tryg fonden skal betale den, 

skal der være 12 -14 personer der har fået kursus i brugen. 

Der er flere medlemmer der har dette kursus, der bør spørges ind til det. 

Det oplyses at det koster ca. 14.000 for sådan en. 

Ebbe’s kone vil gerne søge om en hjertestarter til klubben. Hvilket hun nu har fået 

tilsagn om at gøre. 
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Skal der rengørings selskab på rengøringen ? svar: det ved vi ikke på nuværende 

tidspunkt. 

Der er forslag om et medlemsmøde omkring etablering af noget nyt på legepladsen 

for noget af overskuddet. 

Detlef bliver 80 den 27 okt. Og vil gerne leje klubhuset hertil, da der er optagning 

samtidig, vil han gerne gi en bajer eller to ved det åbne hus. 

Uffe vil gerne have defineret § 4 

Tom spørger om han kan få det skriftlig at hans søn kan overtage konens medlemskab 

når han bliver 18, det kan ikke gives på skrift men lovene beskriver det sådan i dag. 

Redningsvest undersøgelse, foretages igen i år. 

På bestyrelsens vegne 

Willy Sahl 

 

 

 

 

Vedtægtsændringer (Behandles under indkomne forslag) 
Ændringsforslagene er markeret med farver. Rød markering = nyt forslag til vedtægter. 

Grøn farve = forslag til vedtægtsændringer som udgår af vedtægterne. 

Begrundelsen for ændringsforslagene kan læses i bestyrelsens orientering der står på den 

plads der normalt benævnes formandssiden. 

Som yderligere kommentar kan tilføjes, at i en kendelse fra Landsskatteretten i 2010 blev en 

forening anset for at være skattepligtig, da den ikke havde en opløsningsbestemmelse. Det er 

derfor særdeles vigtigt, at en forening har en opløsningsbestemmelse som bestemmer at for-

muen skal tilfalde et almennyttigt formål. 

Klubber er som udgangspunkt skattepligtig/selvangivelsespligtig for erhvervsmæssige ind-

tægter fra ikke medlemmer. Udelukkende almennyttige klubber undgår dog skattepligt/

selvangivelsespligt, når indtægterne fuldt ud anvendes i overensstemmelse med klubbens 

almennyttige formål. 

Skat og DIF har udgivet en pjece om foreningsforhold. Pjecen kan hentes på DIF’s hjemme-

side. 
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   Beretning 2012 Dyvig Bådelaug 
 

Bestyrelsen 

Siden sidste generalforsamling er der afholdt 7. bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne afhol-

des i klubhuset. Formanden og kassereren har deltaget i Dansk Sejlunions klubkonference på 

Vingstedcentret den 19. og 20. oktober. 

Drift 

Der er indgået ny elaftale med Sydenergi gældende for 2012 og 2013. Pris 41.60 øre pr. kwh 

+ afgifter. 

Vi forsøgte at forlænge den gamle aftale der lød på 32.19 øre, men det var ikke muligt. Vi vil 

derfor få en større elregning i årene fremover. I kalenderåret 2011 har vi købt strøm for 

ca.112.000 kr. Energiafgifterne stiger. I perioden frem til 2015 stiger afgiften med 1,8 % 

hvert år. Fra 2011 er indført endnu en afgift på elektricitet – tillægsafgift – på 6,0 øre/ kwh, 

der også indekseres 

Der er indkøbt en brugt industri opvaskemaskine. Opvaskemaskinen kommer fra plejehjem-

met i Nordborg som har udskiftet til en opvaskemaskine med større kapacitet. 

Vi har ligeledes udskiftet varmtvandsbeholderen i køkkenet, idet den gamle var blevet utæt. 

I 2011 har vi brugt 1579 m3 vand heraf er de 969 m3 afledt til spildevandssystemet og der-

med belagt med afgift til kommunen. Det samlede vandforbrug er steget med 216 m3 i for-

hold til 2010. Vi må derfor påregne en større vandregning fremover. 

Vi har haft flere brud på vandledningerne på broerne og overvejer en udskiftning, idet solens 

påvirkning vil medføre flere brud fremover. 

Der er truffet aftale med Kvickly om at samarbejdsaftalen om havnebrugsen videreføres næ-

ste år. 

Holm Pølsers produkter vil indgå i sortimentet. 

Vi har skiftet leverandør af diesel fra OK til Statoil. Baggrunden herfor er en bedre prisaftale.  

Vi får ikke penge for vores flasker mere, men skal betale for at komme af med dem. 

Gæstebesøg 

Mange havne har haft nedgang i besøgstallet. Denne nedgang har vi ikke mærket i Dyvig. Vi 

har 

derimod oplevet et stigende antal grundstødninger på Hesteskoen. En enkelt af dem blev så 

slemt beskadiget at den nødvendigvis måtte på bedding hos os. 

Den 7. maj blev en af vore tyske sæson liggere syg og han afgik desværre ved døden. Hæn-

delsen medførte at Sønderborg Kommune omdøbte vores adresse fra Hesnæsvej 16 til Dyvig 

Bådelaug 1. 

Baggrunden herfor var, at GPS systemet ikke kunne finde Dyvig Bådelaug som var den 

adresse der blev opgivet til 112. 

Godkendelse af affaldsplaner 

Affaldsplanen er blevet godkendt for en ny 3 års periode i Miljøstyrelsen. Som et led i miljø-

arbejdet skal skiltningen fornyes. Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet i foråret. Der 

arbejdes på at finde en løsning for udskiftning af benzindepotet. 

Vedligeholdelse/Investeringer 

Til at se på de kommende års vedligeholdelser og investeringer nedsatte bestyrelsen et ud-

valg. Udvalget har indstillet til bestyrelsen at vi færdiggjorde renoveringen af bro 5 og læg-

ger nyt tag på masteskuret og juniorafdelingen Bestyrelsen har fulgt indstillingen. Renoverin-

gen af bro 5 er sket 
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ved hjælp af frivillig arbejdskraft og taget forventes udskiftet til foråret, når masterne er 

kommet ud af masteskuret. 

Flydebroen er i en elendig forfatning og er en af de kommende opgaver, vi skal have kikket 

på. 

Til vedligeholdelsen hører også naturpleje. Vi har fældet en del træer, der dels var uønsket og 

dels for store. For at bekæmpe skovvæksten har vi været nødt til at sprøjte stativpladsen på 

bakken og vi håber det lykkes at holde træerne væk. 

I højsæsonen har ventilationen svært ved at få fugten ud og der er tendens til skimmelsvamp 

på loftet. Vi arbejder med problemet, men har ikke fundet løsningen endnu. 

Vedtægtsændringer 

Vores vedtægter lever ikke op til myndighedernes krav. Bestyrelsen stiller derfor forslag om 

at ophørsparagraffen ændres og bringes i overensstemmelse med de krav myndighederne 

stiller. 

Inspireret af andre klubber har vi overvejet at stille forslag om at ægtefæller/partnere kunne 

blive medlemmer. Disse overvejelser er ikke færdige endnu og indgår derfor ikke i de æn-

dringsforslag som bestyrelsen har fremsat. Vi ser gerne en debat om medlemskabet, herunder 

også om betydning af begrebet jollemedlemsskab. 

Medlemsaktiviteter 

Vores Jazz/Sommerfest med underholdning og fælles spisning blev igen en succes. Festen 

blev afviklet fredag den 12. august, hvor Kjeld Dam kom med hans 5 mands Jazzorkester 

Sax Appeal. Vi sluttede aftnen med underholdning af Dusko. 

Som noget nyt havde vi i år en fisketallerken på programmet. Fisk er en populær spise og vi 

solgte langt flere end vi havde regnet med. Arrangementet er lavet i samarbejde med Kvick-

ly. 

Om lørdagen var der stumpefest, hvor medlemmerne og andet godtfolk kunne sælge brugte 

ting og sager. 

Den fælles udflugt gik igen til Aabenrå og var som sædvanligt krydret med festlige indslag 

og hygge til ud på de små timer. Arbejdsgruppen bag fællesturen har bebudet at de agter at 

fortsætte og vi ønsker dem god vind i sejlene. 

Sankt Hans aften havde igen i år en rigtig god tilslutning. Sonja og Thorkild havde igen sør-

get for udsmykning af klubhuset og bålet var behørigt udstyret med en heks. Regionsråds-

medlem John Loff holdt båltalen. 

Den5. oktober havde vi afriggerfest. Man medbringer selv mad og drikkevarer og festudval-

get sørger for underholdningen. Der var en hyggelig aften med en rigtig god tilslutning. 

Last Fight 

Der var meget stille den lørdag morgen hvor Last Fight løb af stablen. De 36 tilmeldte både 

kom alle til start trods skrål og råberi og 2 omstarter. Om aftenen var der som sædvanligt 

vildsvinespisning i det store telt. Om deltagerne er blevet meget ældre eller blot mere trætte 

ved vi ikke, men når klokken nærmer sig midnat lusker de fleste af. Sådan var det ikke i 

gamle dage. Vi har igennem mange år nydt godt af sponsorater fra Linak og Kvickly til Last 

Fight. Uden denne håndsrækning vil vi næppe kunne gennemføre arrangementet. 

Støtteudtalelse 

Grethe og Chresten Schmidt har anmodet om en støtteudtalelse i forbindelse med ansøgning 

om LAK midler til opførelse af et vineri på deres ejendom i Holm. Vi har anbefalet ansøg-

ningen som et godt initiativ til fremme af turistudviklingen i området. 
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Juniorafdelingen 

Jannie har meddelt, at hun på grund af sygdom har været nødt til at trække sig som juniorle-

der for afdelingen. Der arbejdes med at finde en afløser. 

Juniorafdelingen har indkøbt 3 nyere brugte optimistjoller til erstatning for nogle af de ældste 

joller som nærmer sig en alder på 50 år. Jollerne er købt i Rungsted og har kostet 32.500 kr. 

Efter aftale med juniorafdelingen har vi søgt støtte ved Idrætsfonden for Nordals. Fonden har 

bevilget et tilskud på 30.000 kr. 

Afslutning. 

Generelt har vi igen haft en god sæson i bådelauget. Vi får god omtale i sejlerkredse og i det 

seneste nummer af sejlerbladet er der en fin artikel om Dyvig. Tak til bestyrelsen for en god 

holdindsats og til de mange medlemmer, der gerne giver en hånd med og dermed får hverda-

gen til at fungere. 
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Dyvig Bådelaug 

Beretning fra kapsejladsudvalget 2011 

Onsdags-sejladser 
Endnu et år hvor Dyvig Bådelaug kunne gennemføre den vores traditionelle onsdags 

kapsejladser. Vi har været 21 tilmeldte både som er en stigning på 3 både sammenlignet 

med sidste år (SUPER).  

Vi vil i år igen gå vores udstyr igennem og sørge for at det er i rigtig god stand, og med gule 

flag der kan ses ;-) Igen har vi alle sat stor pris på vores dommerpanel igennem sæsonen, 

bestående af Henry Beck, Saxer, Per Philipsen, Skipper, Flemming, Frederik Lambertsen, 

Jan Zangenberg og Jørgen Hornshøj. Dette gæve dommerpanel har igen gjort at vi har kunnet 

sejle hver onsdag under kyndige startprocedurer og sikre tidstagninger – det vil vi i kapsej-

ladsudvalget gerne sige mange tak for. Ligeledes vil vi alle sige mange tak til vores 

”madpiger”, Gerda, Lise, Tove og Christine, der jo i den grad varter os op med franskbrød-

smadder og kaffe hver onsdag i sejlersæsonen. Jeg kan vist rolig tale på vegne af alle sejlere 

og dommere at det sætter vi stor pris på. 

 

Last Fight 2011 

Vores traditionelle afsluttende kapsejlads, Last Fight 2011, blev igen en succes. Vi endte 

med at være 36 deltagende både. Det var en lille nedgang i forhold til 2010, men vi vil natur-

ligvis lægge skinnerne til at vi får en Last Fight 2012 med endnu flere deltagende både samt 

en uforglemmelig Fighter fest. 

Ole og Doris lagde igen dommerbåd til, hvilket vi sætter stor pris på, da ”Lone” er helt ideel 

til formålet (tak for hjælpen Ole og Doris).  

Selve sejladserne blev gennemført under kyndigledelse af banelederen Jørgen Thomsen, og 

vi kan allerede nu røbe at Jørgen igen vil lede sejladserne under Last fight 2012 (det er vi 

meget glade for). 

Efter sejladserne var der som sædvanlig råhygge i bådene og ved klubhuset. Og traditionen 

tro havde støtteforeningen Knobet varmet grillen op og solgte de lækreste pølser samt øl og 

vand. Vi håber at Knobet vil have en varm grill klar til næste Last Fight 2012, for det er der 

mange der godt kan bruge efter dagens sejladser. 

Nu må vi ikke glemme at nævne Fighter festen og vi som sædvanlig fik teltet fyldt op. Alle 

var i super humør, hvilket jo igen gav en kanon god atmosfære. Ud over præmieuddelingen 

kunne vi igen krydre festen med mange lodtrækninger om præmier som flere sponsorer hav-

de bidraget med. Det bør nævnes at vore sponsorer har en stor andel i at Last Fight er så stor 

en succes, og vi er i stand til at afvikle stævnet med meget beskedne deltager gebyrer. Vi vil 

derfor benytte lejligheden til at sige tak til vore sponsorer: Linak, Kvickly, Elvstrøm Sails, 

AP Arte, Palby Marine og Marinelageret Sønderborg. 

Nu ser vi bare frem til at vi kan tage hul på en ny sæson, hvor vi håber at mange vil deltage 

i både onsdags sejladserne såvel som til Last Fight 2012. 

Med sejlerhilsner 

Benny Vikke Madsen 

Kapsejladsudvalget 
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Dyvig Bådelaugs Juniorafdeling - Årsberetning 

Ved sæsonstart var antallet af medlemmer kun 11, hvoraf 1 skulle på efterskole, 2 sejlede i 

andre klubber og 1 var begyndt som assisterende træner. Derfor har rekruttering af nye med-

lemmer haft meget høj prioritet. 

Vi har deltaget på Forårsmarkedet i Nordborg med udstilling af vore bådtyper. Vi har haft 

skoleklasser på besøg og vi deltog i den kommunale Aktiv Ferie. Vi kan rolig sige, at indsat-

sen har givet pote. Succesen tog næsten pusten fra os. Vi står nu med omkring 20 medlem-

mer, hvoraf 2 træner i andre klubber. Det har været en stor positiv udfordring, at modtage så 

mange nye, men også en stor udfordring at få træningen til at hænge sammen med så mange 

nye sejlere, og samtidig tilgodese de erfarne sejleres behov for udfordring. 

Sammen med den store medlemsfremgang kan vi også glæde os over, at der har været en stor 

forældreopbagning. De møder trofast op hver tirsdag og torsdag og tager del i til- og afrig-

ning af bådene. 

Den store medlemstilgang har betydet, at alle optimistjoller og de 3 Terajoller har været i 

brug. De 2 Feva’er har i denne sæson ikke haft fast mandskab, men har været brugt af for-

skellige sejlere. At alle optimistjoller pludselig skulle i brug fik os til at gennemgå samtlige 

optimistjoller og vi måtte erkende at nogle af jollerne var udtjente. Vi tog derfor beslutningen 

om at anskaffe nogle nyere joller. Det blev til 3 nyere optimister, og vi har kasseret nogle af 

de ældste. 

Blandt de aktiviteter, der er blevet afholdt kan nævnes, at vi havde planlagt en weekendtur til 

Augustenhof Camping, men vejret tillod desværre ikke sejlads med jollerne rundt om Nord-

als, med så mange nybegyndere, så i stedet sejlede vi ud af æ Gaf og rundt i Steg Vig. Ho-

vedvægten var lagt på det sociale, og derfor blev der sejlet i flermandsjollerne. Årets Som-

merlejr blev afholdt i Flensborg. Klubben deltog med 5 sejlere som opnående fine placerin-

ger. Rasmus Lumby Mikkelsen fik en 1. plads i B optimist, Danny Grandt fik en 1. plads i C 

optimist. Mathias Jürgensen og Steffen Skipper Petersen fik en 3. plads i Feva. Rasmus har 

derudover haft en rigtig god sæson og vundet i sin klasse ved de Sønderjysk open stævner, 

han har deltaget i og sejler derfor næste sæson, som A optimist. 

Vores medlemmer, der sejler i andre klubber har deltaget ved flere Internationale stævner og 

opnået fine placeringer. Jesper Nielsen deltog ved de Engelske mesterskaber og WM for 

Contender i Weymouth og opnåede bl.a. ved WM en 15. plads ud af på 144 deltagere. Klaus 

Rønn Madsen deltog ved VM for Europajoller på Comosøen i Italien samt ved de Nordiske 

mesterskaber for Europajolle i Sønderborg, hvor han fik en flot 5. plads. 

Igen i år lånte vi Torm traileren, som indeholder legekajakker og begyndervenlige surfbræt-

ter. Vi var som sidste gang rigtig heldige med vejret. Et kraftig blæsevejr sørgede for eksem 

lavvande, så man kunne gå på havbunden. Dette gør det meget nemmere at tumle surfbræt-

terne, når man er nybegynder. Det kræver en del teknik at vende på et surfbræt, så når det er 

muligt at gå på bunden, giver lavvande mulighed for at lægge ud med at sejle den ene vej og 

tage turen tilbage mod vinden på gåben. Det lykkedes også, at lokke et par forældre ud på 

surfbrætterne. 

Sædvanden tro blev, der igen i år afholdt forældre sejlads og med så mange nye medlemmer 

kunne vi præsentere et rigtig pænt felt. Til sidst har vi i Juniorafdelingen en ønske til den 

kommende sæson. Vi vil meget gerne have broen fornyet. Vi har i sæsonen haft et par uhel-

dige fald på broen grundet rådne planker og knækkede afstiver mellem flydebroerne, der 

giver pludselige niveau forskel. En af forældrene har nødtørftig udbedret problemet med de 

rådne blanker, men der kræves en større udbedring eller fornyelse, hvis den skal gøres sikker. 

Gitte Bak Petersen Sekretær 
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Stort og småt 
 

Vi vil gerne undgå frostsprængninger. Der-

for lukker Henry for det udendørs vandsy-

stem når bådene er kommet op og nætterne 

begynder at blive kolde. Der bliver lukket 

op i god tid inden forårsklargøringen og 

nogle lukker selv op fordi de vil søsættes 

ekstra tidligt. Det er også ok, men så skal 

man holde øje med vandmåleren og løber 

den rundt efter der er lukket op, så skal man 

kontrollere at der ikke står en vandhane 

åben og der fosser vand ud. 

 

Så er det galt med de store affaldscontainere 

igen. De er ikke beregnet til privat affald 

og heller ikke til elektronikaffald. Det er 

træls at kontrollere og det er træls at hive en 

støvsuger op og derefter køre den til kom-

munens containerplads ved Vesterlund.  Det 

gælder også for private tomme dåser og 

flasker. 

 

Efterladte og unavngivne stativer vil blive fjernet fra stativpladsen umiddelbart efter den 

15.april. Derfor, vil du bevare dit stativ, så er det nu der skal sættes mærke på. 
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Stander hejsning 

 
Selv om vejrguderne ikke var med os var det mødt en del medlemmer op, der blev serveret 

grillpølser samt øl og vand vi fortrak dog ind i klubhuset pga. kulden. 

   Hjertestarter 

 

På bådelaugets generalforsamling lovede Mette at søge om en hjertestarter. 

For at kunne det skal ansøger kunne stille med en brugergruppe, som er uddannet – eller er 

villige til at blive det – og en enkelt persen, som vil være fadder til starteren. 

Gruppen tager ansvar for at starteren er tilstede og er funktionsdygtig, og fadderen er en slags 

tovholder for gruppen. 

Så kom ud af busken og meld jer dette kan gøres på mail: egafdyvig@gmail.com 

Eller tlf: 5188 2446 

Der kan også sendes brev til Laila Christensen, Rugløkke 11, 6430 Nordborg. 

 
 
 
Det kunne være en god ide hvis Havnemesteren har et 

gyldigt førstehjælpsbevis samt at han får den udvidede 

uddannelse i brug af hjertestater da det jo er ham der er 

nemmest at få fat i om sommeren. 

 

Laila 
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Hjælp med at spare Porto modtag E GAF på mail indsend din mailadresse til 
egafdyvig@gmail.com 
 
Venlig hilsen  
 
Redakrionen 
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